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Inleiding
Facebook is nog altijd het meest gebruikte sociale
media kanaal, zowel in Nederland als internationaal.
Ook als het om de verspreiding van nieuws
gaat, is Facebook verreweg het belangrijkste
platform (Commissariaat voor de Media, 2020).
Voor regionale en lokale nieuwsredacties biedt
Facebook dan ook een uitgelezen mogelijkheid
om publicaties te verspreiden, lezers naar hun
websites te leiden, nieuws te vinden en interacties
met lezers aan te gaan — of het publiek de kans
te bieden zelf over journalistieke publicaties te
discussiëren (Kik & Landman, 2013).
Voor politici en politiek betrokken burgers die
nieuwsverhalen delen via Facebook lijken vergelijkbare motieven en activiteiten een rol te spelen
(Kelm, 2020). Ook zij verspreiden nieuwsverhalen,
proberen grote(re) publieksgroepen aan te
spreken en gaan op verschillende manieren de
interactie aan. Omdat zij dit veelal via hun eigen
Facebookpagina’s doen, zijn journalisten van wie
publicaties worden gebruikt niet automatisch op de
hoogte van de wijze waarop dit gebeurt. Zowel in de
native text — de tekst die een Facebookgebruiker
zelf boven de post toevoegt — en in de comments
onder een Facebookpost krijgen de maker van
de post en andere Facebookgebruikers de
mogelijkheid om de originele publicatie van extra
context te voorzien. Deze context hoeft echter niet
per definitie aan te sluiten op de inhoud van de
originele publicatie en de journalistieke waarden
en overtuigingen van de redactie die de originele
publicatie produceerde.
Uitgaande van die gedachte vraagt het regionale
nieuwsmedium BN DeStem zich af hoe en in
hoeverre lokale politici de publicaties van BN
DeStem op Facebook gebruiken en wat de redactie
met dat gebruik zou kunnen doen. Om de redactie
van BN DeStem — en potentieel ook andere
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redacties — te helpen bij het construeren van een
gesprek over die vraag richt dit onderzoek zich op
het beantwoorden van de volgende hoofdvraag:

Hoe gebruiken
West-Brabantse
gemeenteraadsleden,
wethouders en
burgemeesters
publicaties van BN
DeStem om [alvast]
politieke discussies via
Facebook op gang te
brengen en hoe kunnen
redacteuren met dit
gebruik omgaan?
Een antwoord op deze hoofdvraag moet de
redactie van BN DeStem meer mogelijkheden
geven om intern op het politieke gebruik van hun
publicaties te reflecteren en eventueel, indien
gewenst, in te spelen op dat gebruik. Vanwege de
verschillende locaties waar BN DeStem actief is en
op basis van een inschatting van de benodigde
en beschikbare data is gemeente Breda als case
study geselecteerd. Het is de bedoeling dat het
antwoord dat op basis van deze case study wordt
geformuleerd ook toepasbaar is binnen andere
gemeenten.

Methode
Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden,
werden vijf deelvragen geformuleerd:

1. Wat voor publicaties van BN DeStem worden
door gemeenteraadsleden, wethouders en
burgemeesters gedeeld via Facebook?
2. Hoe en in hoeverre worden de publicaties
van BN DeStem die door gemeenteraadsleden,
wethouders en burgemeesters worden gedeeld
door diezelfde gemeenteraadsleden, wethouders
en burgemeesters van commentaar voorzien?
3. Hoe en in hoeverre roepen de publicaties
van BN DeStem die door gemeenteraadsleden,
wethouders en burgemeesters worden gedeeld
reacties van andere politiek betrokkenen op via
Facebook?
4. Hoe kunnen journalisten van BN DeStem de
deelacties en interacties van gemeenteraadsleden,
wethouders en burgemeesters op een productieve
manier inzetten in hun journalistieke werk?
5. Over welke vraagstukken, uitdagingen en
kansen zou BN DeStem kunnen nadenken in
relatie tot hun rol in de deelacties en interacties
van gemeenteraadsleden, wethouders en
burgemeesters?
De eerste drie deelvragen richten zich op het
verzamelen van data en inzichten die noodzakelijk
zijn om de rest van het onderzoek op voort te
bouwen. Indien uit de antwoorden op de eerste
vragen was gebleken dat lokale politici niet of
nauwelijks gebruik maken van de publicaties van
BN DeStem op Facebook, was het vinden van
een antwoord op de laatste twee vragen immers
minder zinvol geweest. De laatste twee vragen
behandelen de potentiële reacties van redacteuren
van BN DeStem — en de potentiële impact en
relevantie van die reacties — op de deelacties van
lokale politici.

In deze analyse werd extra aandacht besteed
aan posts die content van BN DeStem bevatten.
Relevante context — onder andere comments,
actuele gebeurtenissen en deelacties van BN
DeStem — werd hierin meegenomen. Posts
waarin geen publicaties van BN DeStem werden
gedeeld, werden als context beschouwd en
waar mogelijk gebruikt om het politieke gebruik
van publicaties van BN DeStem in perspectief
te plaatsen. Zo werd bijvoorbeeld ook gekeken
hoe gemeenteraadsleden publicaties van andere
nieuwsmedia gebruiken.
In de tweede fase werd met vier redacteuren
van BN DeStem over de deelacties en het
Facebookgebruik van lokale politici gesproken. In
deze gesprekken stond enerzijds de visie van de
redacteuren op het gebruik van hun publicaties
centraal en anderzijds het potentiële nut van dat
gebruik en het nut van kennis over dat gebruik.
De visie van de redacteuren werd verbonden aan
observaties uit de eerste fase van dit onderzoek
en aan bevindingen uit andere onderzoeken en
andere relevante publicaties. Het doel van deze
koppeling was de verschillende visies van de
redacteuren verder te verdiepen, te concretiseren,
te contextualiseren en van potentieel relevante
opmerkingen en aandachtspunten te voorzien.
Dit onderzoeksverslag volgt qua opbouw de
structuur van het uitgevoerde onderzoek. In
de eerste hoofdstukken zal op basis van de
verzamelde data antwoord worden gegeven op
de eerste drie deelvragen. In de hoofdstukken die
daarop volgen staan verschillende mogelijkheden
om met deelacties van politici om te gaan centraal.
Uiteindelijk wordt er een antwoord op de hoofdvraag
geformuleerd en een aanbeveling gedaan.

Vanwege de opbouw die in de hoofdvraag en
deelvragen aanwezig is, werd dit onderzoek
gefaseerd uitgevoerd. In de eerste fase werden
Facebookposts verzameld en geanalyseerd
die tussen 1 januari 2021 en 1 mei 2021 door
Bredase gemeenteraadsleden, wethouders en de
burgemeester van Breda werden gepubliceerd.

5

Publicaties van
BN DeStem die
worden gedeeld
Vragen van de hoofdredactie over publicaties van
BN DeStem die door lokale politici werden gedeeld
via Facebook vormden de directe aanleiding voor
dit onderzoek. Dat politici op sociale media gebruik
maken van publicaties van BN DeStem was daarom
voorafgaand aan dit onderzoek al bekend. Over de
inhoud en omvang van dat gebruik bestond echter
geen concrete, gedetailleerde informatie. De eerste
deelvraag — [w]at voor publicaties van BN DeStem
worden door gemeenteraadsleden, wethouders
en burgemeesters gedeeld via Facebook? —
was daarom gericht op het verzamelen van data
met betrekking tot het eerder geobserveerde
gebruik. Hierin werd het Facebookgebruik van
de verschillende actoren als geheel, als partij
en op individueel niveau geïnventariseerd en
geanalyseerd.

CDA (6)
76 posts
6 BN DeStem

D66 (6 gemeenteraadsleden)
255 posts, waarvan 29 met content van BN DeStem

PvdA (4)
18 posts
0 BN DeStem

Breda Beslist (1)
39 posts
4 BN DeStem

50PLUS (2)
10 posts
0 BN DeStem

Lijst Huong (1)
4 posts
2 BN DeStem

De gemeenteraad
In vergelijking met de wethouders en burgemeester
zijn de gemeenteraadsleden verreweg het meest
actief op Facebook. In de periode van 1 januari tot
en met 30 april publiceerden de gemeenteraadsleden gezamenlijk 923 Facebookposts —
gemiddeld 23,5 posts per gemeenteraadslid. In
89 van die posts werd content van BN DeStem
gebruikt. Dat is ongeveer tien procent van de posts.

SP (3 gemeenteraadsleden)
139 posts, waarvan 18 met content van BN DeStem

GroenLinks (5 gemeenteraadsleden)
119 posts, waarvan 3 met content van BN DeStem

Ongeveer 10
procent van de
Facebookposts
van Bredase
gemeenteraadsleden bevat
publicaties van
BN DeStem

VVD (11 gemeenteraadsleden)
263 posts, waarvan 27 met content van BN DeStem
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Wat de publicatie van Facebookposts betreft, zijn
een aantal gemeenteraadsleden verantwoordelijk
voor een relatief groot gedeelte van de posts.
Deze gemeenteraadsleden behoren vooral tot de
VVD, D66 en de SP. De tien gemeenteraadsleden
die het meeste op Facebook publiceren, zijn
samen verantwoordelijk voor 639 van de 879
Facebookposts. Deze gemeenteraadsleden staan
ook bijna allemaal in de top tien wat het absolute
gebruik van content van BN DeStem betreft. In
deze top tien valt op dat met name een aantal
gemeenteraadsleden van D66 relatief veel content
van BN DeStem via Facebook delen. Als het
om absolute cijfers gaat, is Eddie Förster (VVD)
degene die de meeste Facebookposts plaatst
en het vaakst content van BN DeStem gebruikt.
Relatief gezien is zijn gebruik echter laag. Hij deelt
en publiceert immers ook veel andere content die
niets met BN DeStem te maken heeft.

Marieke Peereboom-Hoeben (VVD), 11
Rob Sips (PvdA), 10

Peter van Lier (50PLUS), 10

Carla Kranenborg-van Eerd (VVD), 7
Gwendolyn Boom (CDA), 7
Caspar Rutten (CDA), 7
Erwin Hoek (PvdA), 5
Dirk Uijl (SP), 5

Raymond Kouwenberg (VVD), 4
Boi Boi Huong (Lijst Huong), 4
Arjen van Duren (PvdA), 3
Joyce de Goede (D66), 1

Posts met BN DeStem
Eddie Förster (VVD), 17

Totaal posts

Tim van het Hof (D66), 10

In de posts van de gemeenteraadsleden die
publicaties van BN DeStem bevatten komen
verschillende onderwerpen aan bod. Er zijn een
aantal onderwerpen die door een verscheidenheid
aan partijen worden behandeld. Zo publiceert
van iedere op Facebook actieve partij minstens
één gemeenteraadslid over COVID-19. Ook
subonderwerpen die onder COVID-19 vallen
leveren posts uit diverse hoeken op. Zo gebruiken

Lokaal beleid

VVD
D66
SP
Breda Beslist
GroenLinks
CDA
Lijst Huong

Dorpen

Bas Maes (SP), 10

Maddy van Hemel (D66), 135
Inge Verdaasdonk (SP), 69
Bas Maes (SP), 65

Marike de Nobel (GroenLinks), 60
Tim van het Hof (D66), 49
Bart Lauwen (D66), 46

Peter Vissers (Breda Beslist), 39
Arnoud van Vliet (VVD), 37

Monica Tecklenburg (GroenLinks), 31
Hilrieke Nauta (GroenLinks), 28
Sven Planken (VVD), 24
Huib Jansen (CDA), 24

Jeroen Bruijns (CDA), 22

Marc van Oosterbosch (CDA), 16
Ton Overeem (VVD), 14

Onderwijs

Inge Verdaasdonk (SP), 6

Winkels

Joek van Pul (D66), 5
Bart Lauwen (D66), 5
Maddy van Hemel (D66), 5
Peter Vissers (Breda Beslist), 4
Patrick Smans (D66), 4
Marike de Nobel (GroenLinks), 3

Wonen
Financiën

Arnoud van Vliet (VVD), 6

Eddie Förster (VVD), 139

bijna alle op Facebook actieve partijen — enkel
de VVD niet — publicaties van BN DeStem om op
Facebook over het Fieldlab-evenement van Radio
538 te communiceren. Naast de thema’s waar
diverse partijen over publiceren, zijn er ook een
aantal thema’s die slechts de aandacht van een of
twee partijen trekken. Zo gebruiken alleen de SP
en de VVD artikelen van BN DeStem om over auto’s
te communiceren en gebruiken enkel D66 en de
VVD content van BN DeStem om te communiceren
over de manier waarop Bredanaars hun vrije tijd
besteden.

Inhoudelijke thema’s

Toekomstplannen
Breda

Wijkraden
Toerisme

Sociale (on)gelijkheid

Jeroen Bruijns (CDA), 3
Caspar Rutten (CDA), 2
Boi Boi Huong (Lijst Huong), 2

Duurzaamheid

Dirk Uijl (SP), 2

Sven Planken (VVD), 1

Toegankelijkheid

Rick Zagers (VVD), 1
Marieke Peereboom-Hoeben (VVD), 1

Dakloosheid

John Michielsen (VVD), 1
Marc van Oosterbosch (CDA), 1

Campagne Uitslag

John Michielsen (VVD), 14
Rick Zagers (VVD), 13

Joek van Pul (D66), 12

Patrick Smans (D66), 12
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Jeugdhulp

Gemeenteraad 2022

Bijstand

Voedselbank

Verkiezingen
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VVD
D66
SP
Breda Beslist
GroenLinks
CDA
Lijst Huong

Onderwijs

Kappers

Inspiratie voor deelacties?
Coronavaccin

538 Fieldlab

Coronamaatregelen

Auto’s

Het valt op dat de gemeenteraadsleden er
niet per se voor kiezen publicaties te delen die
eerder op de Facebookpagina van BN DeStem
veel interactie opleverden. Tussen 1 januari
en 1 mei 2021 ontvingen 73 Facebookposts
van BN DeStem Breda meer dan honderd
likes. Slechts vijf van deze posts werden door
gemeenteraadsleden gedeeld.

1. Horeca woedend vanwege

'zomerse' drukte op hotspots

COVID-19
in relatie tot
de horeca

COVID-19

in Breda (Eddie Forster, VVD)

2. Breda lijkt niet te zijn

berekend op de 1,5 meter-

538 Fieldlab +
COVID-19 in relatie
tot de horeca

Parkeerbeleid

Hof, D66)

Autorijden

3. ‘Red de Bredase

binnenstad, straks is het

Honden

centrum net zo dood als dat

Boa’s

Sporten

ruimte maken’ (Tim van het

d

Veiligheid

CSMterrein

Autorijden

samenleving: ‘Snel meer

van Amsterdam’ (Rick Zagers,
VVD)

Station

4. D66 grote winnaar in

Breda, VVD verliest licht

Horeca

Schaatsen

Cultuur
10

Milieustraat

Vrije tijd

(Maddy van den Hemel, D66)

5. Radio 538 organiseert in
Breda Oranjedag: 10.000

bezoekers welkom (Patrick
Smans, D66)
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De wethouders
De Bredase wethouders spelen een minimale
rol op Facebook. Slechts vier van de zes
Bredase wethouders hebben een openbare
Facebookpagina waarop zij actief zijn. Zij
produceerden tussen 1 januari 2021 en 1 mei 2021
gezamenlijk 42 Facebookposts, waarvan er slechts
één content van BN DeStem bevat. Deze post werd
geplaatst door VVD wethouder Boaz Azark en gaat
over de toeslagenaffaire. De gemeenteraadsleden
deelden geen publicaties van BN DeStem over dit
onderwerp.

De Burgemeester
Burgemeester Paul Depla van Breda publiceerde
tussen 1 januari en 1 mei 117 posts op Facebook.
Vijf van deze posts bevatten publicaties van BN
DeStem. Deze publicaties gaan over zijn eigen
nieuwjaarstoespraak, de avondklokrellen en
donaties voor onderzoek naar SCA Type 2, een
aandoening van het centrale zenuwstelsel.

Andere media
Onder de gemeenteraadsleden is BN DeStem het
meest geciteerde nieuwsmedium op Facebook.
Dat betekent echter niet dat BN DeStem het enige
nieuwsmedium is dat de gemeenteraadsleden
gebruiken. Er wordt content gedeeld van 28
verschillende nieuwsmedia. Zes van deze media
richten zich op Breda en omgeving. Alle andere
media werken op regionaal of landelijk niveau, of
richten zich op andere gemeenten. Na BN DeStem
zijn BredaVandaag en de NOS de media die de
gemeenteraadsleden het meest gebruiken.
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BN DeStem

89

BredaVandaag

33

NOS

30

NRC

11

Omroep Brabant

6

AD

5

NU.nl

5

Volkskrant

4

De Telegraaf

3

De Correspondent

3

RTL Nieuws

3

Prinsenbeeknieuws.nl

3

Brabants Dagblad

3

indebuurt Breda

2

Trouw

2

WNL

2

De Speld*

2

Adformatie

1

EW

1

De Stentor

1

Wijkblad Princenhage

1

Eindhovens Dagblad

1

NPO

1

FTM

1

NPO Radio 1

1

Breda Nieuws

1

Dagblad van het Noorden

1

Joop

1

*De Speld is een satirische online publicatie die op de
actualiteit inspeelt en weleens foutief als nieuwswebsite wordt
gezien. De Speld werd opgenomen in dit overzicht omdat de
website wel degelijk kan worden gebruikt om via Facebook
discussies op gang te brengen over actuele gebeurtenissen
en maatschappelijke ontwikkelingen.

Bij burgemeester Paul Depla is de verdeling net
iets anders. Hij maakte tussen 1 januari en 1 mei
vijf keer gebruik van content van BN DeStem
tegenover zes keer van BredaVandaag. Daarnaast
deelde hij ook vijf keer publicaties van de
Volkskrant, twee keer van de NOS en een keer van
Wijkblad Princenhage, Op1 en Teletekst.

Native texts die
deelacties vergezellen
Zoals ook in de inleiding werd opgemerkt, voegen
mensen die publicaties van nieuwsmedia delen
regelmatig zelf een tekst boven de gedeelde
publicatie toe, de zogenaamde native text. Dat geldt
ook voor politici. In het kader van de tweede deelvraag — [h]oe en in hoeverre worden de publicaties
van BN DeStem die door gemeenteraadsleden,
wethouders en burgemeesters worden gedeeld
door diezelfde gemeenteraadsleden, wethouders
en burgemeesters van commentaar voorzien? —
werd data verzameld over native texts. Daarnaast
werden de gevonden native texts geanalyseerd.

Geen commentaar?
De drie politieke partijen die het meest gebruik
maken van publicaties van BN DeStem op
Facebook en Breda Beslist voegen niet altijd tekst
toe aan die gedeelde content. Met name leden
van D66 delen relatief veel publicaties zonder een
eigen native text te produceren.

VVD, 27 posts,
waarvan 6 zonder native text

D66, 29 posts,
waarvan 10 zonder native text
SP, 18 posts,
waarvan 4 zonder
native text
CDA, 6 posts,
waarvan 0 zonder native text

Breda Beslist, 4 posts,
waarvan 3 zonder native text

GroenLinks, 3 posts,
waarvan 0 zonder native text

LijstHuong, 2 posts,
waarvan 0 zonder native text

Posts zonder native text leveren over het algemeen
minder comments op.
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Inhoud van native texts
In totaal deelden de Bredase gemeenteraadsleden
66 publicaties van BN DeStem in combinatie met
een eigen native text. Acht van die teksten bestaan
volledig of grotendeels uit een citaat uit de originele
publicatie van BN DeStem. In deze citaten staan
veelal de eigen fractie en/of het gemeenteraadslid
dat de publicatie deelde centraal. Zo plaatste
SP gemeenteraadslid Bas Maes bijvoorbeeld de
volgende native text bij het gedeelde artikel “Breda
gaat verder met wapentraining voor boa”:

Boulakjar vindt zijn SP-collega Bas
Maes naast zich in de constatering dat
het college ‘voor de troepen uitloopt’.
,,Ik snap dat burgemeester Depla
zich gesteund voelt door de steun
van de elf leden tellende VVD-fractie,
maar volgens mij is er nog steeds een
meerderheid in de raad die helemaal
niet wil dat boa’s worden bewapend. En
dan toch gaan trainen? Slechte zaak,
want dat gebeurt dus zonder rugdekking
van de raad’’, zegt Maes.
De socialist maakt een vergelijking met
de zogeheten ‘wietproef’, waarbij een
aantal gemeenten gaat experimenteren
met het legaal kweken van wiet. ,,Stel je
voor dat Breda daar niet aan mee zou
mogen doen en toch op eigen houtje
wiet zou gaan telen... Dat zou niet
worden geaccepteerd. Dus waarom dit
wel?’’ vraagt Maes zich af.
Bericht uit BN/DeStem

In de selectie van Maes (SP) komt zijn eigen
mening naar voren. Andere delen van de
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publicatie zijn weggelaten. Deze manier van native
texts produceren lijkt met name bij de SP en D66
populair. De VVD citeerde bij geen enkele post uit
de tekst van BN DeStem.
Het gebeurt slechts een enkele keer dat een
gemeenteraadslid een artikel van BN DeStem deelt
zonder daar een visie of politieke mening mee te
communiceren. Posts over schaatsen op de singels
zijn hier zeldzame voorbeeld van. In de meeste
andere posts gebruiken gemeenteraadsleden
artikelen van BN DeStem als aanleiding om uit te
leggen dat ze ergens voor of tegen zijn. Zo schrijft
Förster (VVD) bij het artikel “In Breda verdwijnen
steeds meer parkeerplaatsen: ‘Levert elke keer
negatieve reacties op’”:

Parkeerplaatsen verwijderen op plekken
waar de parkeerdruk hoog is? Wat ons
betreft een no go! Fijn om hier samen
op te trekken met ondernemers als
Coen Bastiaansen.

Dit voorbeeld toont meteen de gemiddelde lengte
van een native text die aan een gedeeld artikel
wordt toegevoegd. In een paar andere native
texts zetten gemeenteraadsleden hun ideeën
zeer uitgebreid uiteen. Er zijn daarnaast ook
voorbeelden van zeer korte native texts. Zo plaatst
D66 gemeenteraadslid Tim van het Hof enkel de
tekst “Zucht…” bij een artikel met de titel “Enorme
blunder: priklocatie GGD heeft geen naalden”.

Uitleg over werkwijze
Dat gemeenteraadsleden native texts gebruiken
om over hun standpunten te communiceren,
is waarschijnlijk geen opvallend verschijnsel.
Wat wel opvalt, is hoe vaak het voorkomt
dat gemeenteraadsleden uitleg geven over
verschillende facetten van hun eigen werkzaamheden en de lokale politiek. Dit gebeurt in 16
van de 63 teksten. Zo schrijft gemeenteraadslid
Inge Verdaasdonk van de SP bij het artikel “1001
vragen: het broeit rond omstreden testevenement
538 Oranjedag in Breda”:

Mogelijke verklaringen zouden kunnen zijn dat de
lokale politici het werk van BN DeStem van goede
kwaliteit vinden — en die kwaliteit als ‘normaal’
zien — of het plaatsen van kritische opmerkingen
bij het werk van BN DeStem niet als een van hun
prioriteiten zien.

Maandagavond 20:00 zullen wij hierover
in debat gaan met Burgermeester
Depla.
En zoals te lezen zijn er heel veel
vraagtekens over dit testevenement

Gemeenteraadsleden beschrijven regelmatig wat
er in debatten gebeurt, welke vragen ze stellen en
welke moties ze indienen. Daarnaast communiceren
ze soms ook over hun relatie met de nationale
politiek en hun positie als gemeenteraadslid.
Zo schrijft Maes (SP) hoeveel geld hij als
gemeenteraadslid verdient in een reactie op een
nieuwsartikel over de bijstand. Facebook lijkt in die
zin niet alleen te dienen als platform om politieke
ideeën te verspreiden, maar ook als kanaal dat het
werk van gemeenteraadsleden en de algemene
gemeentepolitiek inzichtelijker kan maken voor de
lokale gemeenschap.
Het valt op dat er zowel in de native texts als in
de comments nauwelijks expliciet aandacht
wordt besteed aan de werkwijze van BN DeStem.
Waarom hier geen aandacht aan wordt besteed,
is zonder vervolgonderzoek lastig te zeggen.
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Comments op
gedeelde content
van BN DeStem
Alle posts van gemeenteraadsleden van het
CDA, GroenLinks en Lijst Huong met publicaties
van BN DeStem leverden comments van andere
Facebookgebruikers op. Hoewel de VVD, D66 en
de SP meer artikelen van BN DeStem gebruikten
om een boodschap richting hun volgers te
communiceren, leverden hun posts slechts in 55
procent (VVD), 55 procent (D66) en 83 procent

VVD: 27 posts, waarvan 15 met comments; op
posts van Arnoud van Vliet, Eddie Förster, Rick
Zagers en John Michielsen
D66: 29 posts, waarvan 16 met comments; op
posts van Tim van het Hof, Joek van Pul, Patrick
Smans, Bart Lauwen en Maddy van Hemel
SP: 18 posts, waarvan 15 met comments; op posts van Inge Verdaasdonk, Bas Maes en Dirk Uijl

CDA: 6 posts, waarvan 6 met
comments; op posts van Jeroen
Bruijns en Caspar Rutten
Breda Beslist: 4 posts, waarvan 0 met
comments
GroenLinks: 3 posts, waarvan
3 met comments; op posts van
Marike Nobel
Lijst Huong: 2 posts, waarvan
2 met comments; op posts van
Boi Boi Huong
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(SP) van de gevallen reacties op. De deelacties
van Breda Beslist leverden geen comments op. In
totaal werd er 268 keer gereageerd op de 89 posts
die publicaties van BN DeStem bevatten.
Kijkend naar de achtergrond van de mensen
die op de posts reageren, valt op dat dit veelal
‘gewone’ inwoners van Breda zijn. Slechts een
klein deel van de mensen die op de posts reageren
heeft een politieke achtergrond. Wat de grootste
Bredase partijen betreft, vinden deze politieke
interacties met name plaats tussen leden van de
SP en de VVD. Daarnaast valt op dat verschillende
vertegenwoordigers van andere politieke partijen
en politiek betrokken organisaties zich in de
discussies mengen. Denk bijvoorbeeld aan Frank
Toeset. Hij stond bij de Tweede Kamerverkiezingen
op de 17e plek op de kieslijst van Volt en zat in
het verleden in de gemeenteraad van Breda. Op
13 februari 2021 sprak hij met Förster (VVD) onder
een post van Förster met het artikel “Debat over
noordelijke rondweg Breda krijgt vaart: ‘Doorrijden!
Het moet geen links kriebelverhaal worden’”.
De meeste politici reageren niet op de reacties die
zij op een post ontvangen. De discussie tussen
Toeset en Förster is een uitzondering. Dat beeld
sluit aan op conclusies uit eerdere onderzoeken,
waarin werd vastgesteld dat politici sociale media
zelden inzetten om de interactie met hun kiezers
aan te gaan. Zij gebruiken sociale media vooral om
hun ideeën — soms in relatie tot de ideeën van
anderen — te verspreiden (Kelm, 2020).

John
Michielsen

Theo
Maas

Burgerraadslid

#12 voor PvdA tijdens gemeen-

Breda Beslist

teraadsverkiezingen 2017

Arnoud
van Vliet

VVD
Eddie
Förster

Dick
Vuijk

Marcel
Brans
Bestuurslid

Carlo van
Remortel

Rick
Zagers

Breda Gelijk!

Kandidaat raadslid
BOB 2022

Robin
Schrantee
Frank
Toeset

Secretaris JOVD
Baronie van Breda

Oud-gemeenteraadslid en #17
voor Volt tijdens de Tweede

Bas
Maes

Kamerverkiezingen 2021

Johan
de Vos
Kroegbaas en
vice-voorzitter van

Inge
Verdaasdonk

SP

Diana Vondeling
Diepstraten

Loes
Fieret

Koninklijke Horeca
Nederland,

Erica van
der Muren

afdeling Breda

Maartje
Verheijen

Boi Boi
Huong
Gemeenteraadslid
namens Lijst Huong

D66

Marleen
Wentink

Voorzitter Dorpsraad Bavel

Vrijwilliger Breda
Gelijk!

Faissal
Boulakjar

Marco
DorpsraadBavel

Marcel van den
Muysenberg

Patrick
Smans

Joek
van Pul

Tim van
het Hof

Bart
Lauwen

Gemeenteraadslid
Partijlid van
gemeenteraadslid
Betrokkene bij politieke
partij/organisatie die niet
in gemeenteraad zit

17

Journalistieke
reacties op politieke
deelacties
Het tweede deel van de onderzoeksvraag — [h]oe
gebruiken West-Brabantse gemeenteraadsleden,
wethouders en burgemeesters publicaties van
BN DeStem om [alvast] politieke discussies via
Facebook op gang te brengen en hoe kunnen
redacteuren met dit gebruik omgaan? — gaat
in op de manier waarop lokale journalisten de
deelacties van lokale politici potentieel zouden
kunnen gebruiken. Zoals ook al in de inleiding
werd uitgelegd, werd er aan redacteuren van BN
DeStem gevraagd hun visie op het tweede deel
van de hoofdvraag te delen. Hun ideeën worden
hieronder in relatie tot andere onderzoeken,
relevante literatuur en voorbeelden behandeld.

Reageren op gedeelde posts is
niet nodig
Het eerste deel van dit onderzoek liet zien
dat in Breda met name gemeenteraadsleden
publicaties van BN DeStem gebruiken om over
hun standpunten te communiceren. Ze doen dat
door publicaties over onderwerpen te selecteren
die op hun politieke werk aansluiten, door regels
uit publicaties te citeren die hun werkzaamheden
en visie naar voren brengen en door native texts
toe te voegen. De redacteuren zijn zich bewust
van de manier waarop lokale politici hun werk
gebruiken. Zij vinden het logisch dat lokale politici
dat op deze manier doen. Het verspreiden van hun
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standpunten en plannen hoort immers bij het werk
van politici. Bovendien merken de redacteuren op
dat politici vaak netjes met de publicaties van BN
DeStem omgaan. De content die ze via Facebook
delen is weliswaar selectief, maar er is meestal
geen sprake van een kwalijke verdraaiing van de
originele publicatie.
Omdat lokale politici over het algemeen op een
redelijke en voorspelbare wijze met de content
van BN DeStem omgaan, vinden de redacteuren
het bijna nooit nodig om op de deelacties
en discussies van lokale politici te reageren.
Reageren is enkel nodig als lokale politici de
waarheid en de publicaties van BN DeStem ernstig
misrepresenteren of misbruiken, menen zij. Ook
wanneer er op Facebook dingen worden gezegd
die slecht zijn voor de goede naam van BN DeStem
zou reageren een optie kunnen zijn. De kans dat
dat in de toekomst op grote schaal zal gebeuren is
echter klein. BN DeStem is een belangrijk medium
voor lokale politici — een standpunt dat lijkt te
worden ondersteund door de cijfers uit de vorige
hoofdstukken. Het misbruiken van publicaties van
BN DeStem zou een negatief effect kunnen hebben
op de relatie tussen lokale politici en de redactie,
bepleiten de redacteuren. Om die reden zullen
politici naar hun mening geneigd zijn netjes met de
publicaties van BN DeStem om te gaan.
Het belang van lokale dagbladen en Facebook
voor lokale politici wordt ook in een Noors
onderzoek naar de rol van verschillende soorten

media in relatie tot voorkeursstemmen op lokale
politici aangehaald. Hoewel dit onderzoek laat zien
dat ook het Facebookgebruik van lokale politici
invloed heeft op het aantal voorkeursstemmen dat
ze krijgen, blijken lokale dagbladen nog altijd een
grote rol te spelen wat de algehele populariteit van
de politici betreft (Elvestad & Johannessen, 2017).
Politici blijken dus zowel met lokale dagbladen als
met Facebook en hun Facebookvolgers rekening
te moeten houden als zij hun populariteit willen
behouden en vergroten.

Deelacties van politici vergroten
het bereik en versterken de lokale
democratie
Los van de inhoud van de native texts die lokale
politici aan hun Facebookposts toevoegen, vinden
de redacteuren dat het over het algemeen goed is
dat de publicaties van BN DeStem worden gedeeld.
Dankzij de deelacties van de politici bereiken de
publicaties meer mensen. Met name wanneer die
publicaties ingaan op lokale politieke besluiten,
is de kans dat het publiek uit zichzelf iets over
het besluit verneemt klein. Raadsvergaderingen
worden namelijk nauwelijks door het publiek
bezocht. Dankzij het werk van BN DeStem en
de daaropvolgende deelacties van politici komt
belangrijk nieuws uit de gemeenteraad alsnog
bij het publiek terecht, menen de redacteuren.
Die visie en het belang van die visie worden ook
onderschreven door een ander onderzoek uit
Noorwegen (Lie, 2018). Daarin wordt beschreven
hoe juist de combinatie van publicaties van
lokale nieuwsmedia en Facebookposts de lokale
democratie kunnen versterken. Gecombineerd
zorgen zij ervoor dat de lokale gemeenschap niet
enkel op de hoogte blijft van hard politiek nieuws,
maar ook meer zicht krijgt op lokale democratische
processen — iets waar ook de native texts van
de Bredase politici zich deels op lijken te richten.
Dankzij de inzichten die hieruit voortkomen, kunnen

mensen volgens het onderzoek beter op lokaal
niveau participeren.
Het belang van het delen van journalistieke
content kan ook in relatie tot problemen met
informatievoorziening via Facebook worden
bekeken. Gebruikers lopen volgens de redacteuren
het risico om via Facebook met incorrecte
informatie te worden geconfronteerd. Dat beeld
wordt zowel door recente gebeurtenissen als
door academische publicaties bevestigd (Milmo &
Pegg, 2021; Geeng, Yee & Roesner, 2020; Guess,
Nagler & Tucker, 2019) — een recent Nederlands
onderzoek richt zich met name op de regulering
van dit verschijnsel (van Hoboken et al., 2019).
Dankzij de deelacties van lokale politici krijgen
meer mensen kwalitatief goede publicaties uit hun
eigen regio te zien en worden ze weerbaarder tegen
desinformatie die via Facebook wordt verspreid.
Dat die politici misschien niet het volledige
verhaal in hun native text vertellen, is in die zin van
ondergeschikt belang. Een eenzijdige native text
van een politicus met de mogelijkheid om door te
klikken naar een journalistieke publicatie is beter
dan een post die volledig uit desinformatie bestaat.

Deelacties en discussies laten zien
wat er speelt
Dat redacteuren niet op de deelacties van politici
reageren, betekent niet dat ze niets met de
deelacties doen. Een paar van de redacteuren
van BN DeStem leggen uit dat er soms nieuwe
informatie en nieuwe invalshoeken voort kunnen
komen uit online deelacties van lokale politici. Een
andere redacteur onderstreept de mogelijkheid
dat dit zou kunnen gebeuren, maar geeft aan
dat dit in de praktijk nauwelijks voorkomt. Veel
tijd investeren in het volgen van deelacties en
discussies van lokale politici op Facebook is om
die reden niet zinvol.
Onderzoeken naar het sociale media gedrag van
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politici in Duitsland, Zwitserland en Noorwegen
laten zien dat politici in relatie tot dit onderwerp op
twee gedachten hinken (Kelm, 2020). Enerzijds zijn
ze gewend om in hun communicatie rekening te
houden met de journalistiek. Journalisten kunnen
de ideeën van politici met een groter publiek delen
en zijn daarom altijd, zelfs als de communicatie
van politici voor hun kiezers bestemd lijkt te
zijn, een belangrijke doelgroep — dat geldt ook
voor posts op Facebook. Anderzijds zijn politici
zich ervan bewust dat sociale media juist de
mogelijkheid bieden de journalistiek te omzeilen
en direct richting hun kiezers te communiceren.
Deze twee perspectieven leiden ertoe dat een deel
van de politici bewust nieuwe informatie publiceert
op sociale media met de journalisten in zijn publiek
in gedachten terwijl andere politici de potentiële
aanwezigheid van journalisten juist negeren.
Het volgen van deelacties en discussies van lokale
politici kan ook interessant zijn om zicht te krijgen op
de lokale politiek als geheel en de relatie tussen de
politiek en de lokale gemeenschap. In de Bredase
politiek lijken posts met publicaties van BN DeStem
bijvoorbeeld iets te kunnen zeggen over de relatie
tussen de VVD en de SP fracties. De inhoud van
de publicaties die de VVD deelt en de comments
die op die deelacties volgen, tonen vervolgens de
verbondenheid van de VVD met de lokale horeca.
Zo blijkt de inhoud van individuele posts en
comments misschien niet direct interessant, maar
kunnen de posts en comments gecombineerd
bijdragen aan het verkrijgen van inzichten over
de verhoudingen binnen de lokale politiek en de
relatie van de lokale politici met andere actoren in
de gemeente.
Naast het vergaren van kennis over de lokale
politiek en de verhoudingen binnen de gemeente
kunnen de comments onder een post soms ook
laten zien hoe een bepaald onderwerp door het
publiek wordt beleefd.
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Deelacties als compliment
De deelacties van de politici kunnen in veel gevallen
worden gezien als een bevestiging van het werk
van BN DeStem, meent een van de redacteuren.
Dat BN DeStem meer wordt gebruikt dan andere
media demonstreert de relevantie van de krant.
Zoals eerder ook al werd opgemerkt, zijn lokale
politici in hun posts bijna nooit kritisch op het werk
van BN DeStem, maar enkel op de ontwikkelingen
of besluiten waarover in de publicaties wordt
geschreven. Dat de politici niet op de journalistieke
taak van BN DeStem ingaan, zou iets kunnen
zeggen over de kwaliteit van het werk dat wordt
geleverd en over hoe vanzelfsprekend die kwaliteit
voor de politici is. Om vast te kunnen stellen of dit
inderdaad de reden is, is vervolgonderzoek echter
noodzakelijk.

Vraagstukken met
betrekking tot
journalistieke reacties
op deelacties
Comments modereren op
Facebook?
Uit een Amerikaans onderzoek blijkt dat er in de
Verenigde Staten vaker grove en beledigende
comments worden geplaatst bij publicaties van
lokale nieuwsmedia dan bij publicaties van andere
media (Su et al, 2018). Volgens de onderzoekers
zou dit kunnen komen doordat lokale media vaker
publiceren over onderwerpen die invloed hebben
op de nabije omgeving van het publiek. Om die
reden voelt het publiek zich meer emotioneel
betrokken en lopen de gemoederen sneller hoog
op. Het modereren van extreme reacties is volgens
de onderzoekers van belang om de functie
van nieuwsmedia te beschermen. Voor lokale
nieuwsmedia is het volgens de onderzoekers
echter lastig om comments goed te modereren,
omdat lokale nieuwsmedia vaak niet genoeg
budget hebben om dit te doen.
Een Nederlands onderzoek uit 2014 naar
comments op nieuwswebsites en Facebook
gaat niet in op reacties onder publicaties van
lokale nieuwsmedia, maar geeft wel aan dat
Facebookcomments meestal persoonlijker zijn
dan reacties op nieuwswebsites (Hille & Bakker,

2014). Ook concluderen de onderzoekers dat het
van tevoren modereren van reacties meer tijd kost
dan het achteraf modereren van reacties en dat
het publiek minder geneigd is om via Facebook
te reageren dan via nieuwswebsites. In hoeverre
deze conclusies op dit moment nog toepasbaar
zijn, is onbekend. Bovendien gaan beide
onderzoeken — net zoals andere onderzoeken
naar dit onderwerp — enkel in op de interacties die
op de eigen Facebookpagina’s van nieuwsmedia
plaatsvinden.
Kwantitatieve
onderzoeken
naar interacties die plaatsvinden in relatie tot
publicaties van Nederlandse nieuwsmedia op
andere Facebookpagina’s — pagina’s die niet zijn
verbonden aan de betreffende nieuwsmedia —
lijken niet te bestaan.
Het is de vraag in hoeverre er over ‘moderatie’
kan worden gesproken in relatie tot de
Facebookpagina’s van lokale politici. Vanuit het
perspectief van het Amerikaanse onderzoek
kan misschien worden beargumenteerd dat alle
Facebookcomments op publicaties van lokale
nieuwsmedia schadelijk kunnen zijn voor lokale
nieuwsmedia, ongeacht op welke Facebookpagina
die comments staan. Tegelijkertijd is ‘modereren’
volgens de onderzoekers een activiteit waar media
enkel op hun eigen pagina’s verantwoordelijkheid
voor dragen. De Facebookpagina’s van politici
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horen daar niet bij. De activiteiten op deze
pagina’s kunnen invloed hebben op het werk
van de redacteuren, maar vallen niet onder hun
verantwoordelijkheid.
In 2017 publiceerde de Engelse krant The Guardian
“The web we want”, een serie publicaties waarin
schadelijke online comments en online interacties
vanuit verschillende perspectieven werden
onderzocht en geadresseerd. De onderzoeken en
publicaties draaiden onder andere om comments
op nieuwswebsites, vrouwenhaat, online trolling
en comments en discussies op sociale media.
Uiteindelijk leek The Guardian met name conclusies
te trekken in relatie tot de eigen nieuwswebsite
en de verantwoordelijkheden van Amerikaanse
techbedrijven in relatie tot het verbeteren van de
kwaliteit van comments en discussies.

Wat op Facebook staat zegt ook
niet alles
Zoals eerder ook al werd opgemerkt kan Facebook
nuttig zijn voor lokale redacties om nieuwsverhalen
te vinden, het publiek te betrekken en beter zicht
te krijgen op relaties en sentimenten die binnen
de gemeente spelen. Toch moeten redacties
niet vergeten dat Facebook een vertekend beeld
geeft van de lokale samenleving, merkt een
van de redacteuren op. Hoewel Facebook in
Nederland het meest gebruikte sociale media
kanaal is, bereikt het platform lang niet iedereen.
Ruim 7 miljoen Nederlanders gebruiken Facebook
dagelijks (Oosterveer, 2021). De meerderheid van
die gebruikers zijn zogenaamde ‘lurkers’ (Sun, Rau
& Ma, 2014); mensen die enkel posts van anderen
lezen en zelf geen actieve bijdrage leveren aan de
creatie en verspreiding van posts en discussies.
De mensen die in tegenstelling tot de lurkers wel
geneigd zijn te participeren, zijn over het algemeen
extraverter, gewetensvoller, narcistischer of opener
dan andere Facebookgebruikers. De posts van
de politici en de reacties onder die posts kunnen
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daarom niet zomaar als representatief voor de
lokale samenleving worden gezien.
Het onderzoek uit Noorwegen dat eerder in
het kader van het versterken van de lokale
democratie werd aangehaald, laat bovendien
zien dat Facebook en lokale dagbladen andere
publieksgroepen bedienen en in andere behoeftes
voorzien (Lie, 2018). Jongere generaties lezen
bijvoorbeeld minder vaak lokale en regionale
dagbladen dan oudere generaties. De invloed van
de krant op de maatschappelijke betrokkenheid
van jongeren lijkt om die reden minder groot
dan de invloed van sociale media. Hoewel het
Noorse onderzoek niet een-op-een kan worden
overgenomen in het kader van dit onderzoek
voor BN DeStem, kan er wel worden vastgesteld
dat ook in Nederland jongere generaties minder
vaak lokale en regionale dagbladen lezen (Lauf,
Scholtens & van Dooremalen, 2020). Dat geldt
in Nederland zowel voor print publicaties als voor
online publicaties. Ook hier moeten redacties er
dus rekening mee houden dat de sentimenten die
op Facebook zichtbaar worden niet zomaar als
input voor de krant kunnen worden gebruikt.

Journalisten horen niet op sociale
media te reageren
Hoe de waarden die journalisten nastreven zich tot
de deelacties van lokale politici verhouden, is een
complexe vraag. Journalisten moeten onafhankelijk
te werk gaan en iedere schijn van afhankelijkheid
vermijden
(Nederlands
Genootschap
van
Hoofdredacteuren, 2008). Een van de redacteuren
van BN DeStem denkt dat het lastiger wordt dat
te doen als de redactie zich in gesprekken op
Facebook mengt. Hoewel er in Nederland nooit
uitgebreid onderzoek werd gedaan naar dit
potentiële effect lijken Amerikaanse publicaties
dit risico te bevestigen. Daar worden journalisten
door bepaalde groepen in de samenleving als
bevooroordeeld gezien (Policinski, 2012) — dat

dit gevoel ook in Nederland leeft, lijkt te worden
bevestigd in een publicatie van het Brabants
Dagblad (Brabants Dagblad, 2019). Deze
overtuiging heeft niet enkel een negatieve invloed
op de potentiële effectiviteit van journalistieke
bijdrages aan discussies, maar kan dankzij deze
bijdrages ook worden versterkt. Publieksgroepen
kunnen het gevoel hebben dat journalisten die zich
in discussies mengen bepaalde politieke ideeën
meer positieve aandacht geven dan andere.
Deze groepen zouden dit kunnen zien als een
bevestiging dat journalisten bevooroordeeld zijn.
Politici zouden in gesprekken met journalisten
bovendien op deze overtuiging kunnen inspelen.
Naast dit probleem zijn er ook groepen die denken
dat journalisten vooral op sensatie zijn belust.
Ook deze overtuiging bemoeilijkt journalistieke
deelname aan discussies.

maar de deelname van journalisten aan online
discussies lijkt een activiteit te zijn die bij deze
visie past. Dat technologie een grote rol speelt in
deze discussies zorgt er echter voor dat het vinden
van een goede methode ook in de toekomst lastig
zal blijven. Amerikaanse technologiebedrijven
hebben relatief veel controle over de manier
waarop online discussies kunnen plaatsvinden.
Bovendien verandert de technologie die door deze
bedrijven wordt ontwikkeld regelmatig. Dit maakt
het lastiger om deelname aan online discussies in
de dagelijkse werkzaamheden van journalisten te
verwerken.

Er zijn ook argumenten die voor journalistieke
deelname aan discussies pleiten. Journalisten
kunnen dankzij hun vakspecifieke kennis en
vaardigheden een waardevolle bijdrage leveren
aan online discussies. Zo zijn ze bijvoorbeeld goed
in staat kritische vragen te stellen, argumenten
op waarde en waarheidsgehalte te beoordelen
en mensen met verschillende perspectieven aan
het woord te laten komen. Discussies waar geen
journalisten aan te pas komen, zijn vaak minder
diepgaand dan discussies waar journalisten een rol
in spelen (Policinski, 2012). Een ander onderzoek
uit Noorwegen beschrijft dat digitalisering
nieuwe publieke ruimtes heeft gecreëerd en dat
journalisten zich bewust moeten zijn van de impact
van deze ruimtes op hun positie (Morlandstø &
Mathisen, 2017).
Dat mensen zelf journalistieke publicaties via
sociale media kunnen delen en bespreken, zorgt
ervoor dat het publiek meer macht krijgt. Er zijn
journalisten die in het kader van deze ontwikkeling
denken dat het aanmoedigen en faciliteren van
verschillende vormen van participatie en interactie
een positief effect kan hebben op de journalistiek
(ibid.). Er is geen overeenstemming over een
specifieke methode of aanpak om dit te doen,
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Conclusie en
aanbeveling
Dit onderzoek had als doel een antwoord te
formuleren op de volgende onderzoeksvraag:

Hoe gebruiken
West-Brabantse
gemeenteraadsleden,
wethouders en
burgemeesters
publicaties van BN
DeStem om [alvast]
politieke discussies via
Facebook op gang te
brengen en hoe kunnen
redacteuren met dit
gebruik omgaan?
Uit een analyse van Facebookposts die werden
geproduceerd tussen 1 januari 2021 en 1 mei
2021 blijkt dat met name gemeenteraadsleden
publicaties van BN DeStem gebruiken om via
Facebook richting hun volgers te communiceren.
Ongeveer tien procent van hun posts bevat
content van BN DeStem. Zij maken meer gebruik
van publicaties van BN DeStem dan van andere
media. Dit onderstreept het idee dat BN DeStem
een belangrijk nieuwsmedium is voor lokale politici.
Met name leden van de VVD, D66 en de SP maken
gebruik van publicaties van BN DeStem.
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De publicaties die de gemeenteraadsleden delen,
sluiten inhoudelijk aan op hun politieke programma
en op politieke discussies binnen de gemeente.
De gemeenteraadsleden lijken geen rekening te
houden met de potentiële populariteit van een
Facebookpost. In de native texts die zij aan hun
posts met publicaties van BN DeStem toevoegen,
citeren ze delen van publicaties waarin hun
standpunten goed naar voren komen, schrijven
ze over hun eigen standpunten en geven ze uitleg
over hun werkzaamheden. Hoewel zij selectief te
werk gaan, wordt de inhoud van de publicaties niet
kwalijk verdraaid. Ook wordt er zowel in de native
texts als in de comments bijna nooit kritisch over
het journalistieke werk van BN DeStem geschreven.
Dit zou kunnen aantonen dat het werk dat door de
redactie wordt gedaan kwalitatief goed is.
De redactie van BN DeStem zou de Facebookposts
van lokale politici kunnen gebruiken om nieuws te
vinden en te ontdekken wat er onder de volgers
van lokale politici leeft. Het is echter de vraag
of dit de tijdsinvestering waard is. De kans dat
een Facebookpost nieuws bevat, is relatief klein.
Hetzelfde geldt voor de comments die op een post
volgen. Bovendien kunnen Facebookdiscussies
een vertekend beeld geven van de werkelijkheid.
De posts en comments kunnen eventueel wel iets
zeggen over de onderlinge relaties en sentimenten
binnen de lokale politiek en lokale gemeenschap.
Redacteuren laten reageren op Facebookposts lijkt
op dit moment niet wenselijk. Hoewel de deelname
van journalisten aan online discussies zowel de
journalistiek als de lokale democratie positief
kan beïnvloeden, zijn er ook potentiële negatieve

effecten. Zo kan deelname aan discussies ervoor
zorgen dat het publiek journalisten als minder
onafhankelijk gaat zien. Indien lokale politici de
inhoud van de publicaties zouden verdraaien
of negatief over BN DeStem zouden schrijven,
zouden de positieve effecten op kunnen wegen
tegen de negatieve effecten. In dat geval zou de
redactie alsnog kunnen overwegen op posts van
politici te reageren.

Bronnen
Brabants Dagblad. (2019, 7 april). Hoe links zijn wij journalisten
eigenlijk? Over het gelijk of ongelijk van Thierry Baudet. bd.nl.
Commissariaat voor de Media. (2020). Mediagebruik, medi-

abedrijven en mediamarkten.

Elvestad, E., & Johannessen, M. R. (2017). Facebook and

local newspapers’ effect on local politicians’ popularity. Northern
Lights: Film & Media Studies Yearbook, 15(1), 33–50.
Geeng, C., Yee, S., & Roesner, F. (2020). Fake News on Face-

Aanbeveling

book and Twitter: Investigating How People (Don’t) Investigate.
CHI 2020 Paper. Published.

Guess, A., Nagler, J., & Tucker, J. (2019). Less than you think:

Prevalence and predictors of fake news dissemination on Face-

Hoewel het analyseren van Facebookposts van
lokale politici tot interessante inzichten kan leiden,
zijn er tijdens dit onderzoek geen zwaarwegende
redenen gevonden om het bijhouden van deze
posts of het reageren op deze posts een vaste taak
van de redactie te maken. Dat zou pas de moeite
waard kunnen zijn als het gebruik van publicaties
van BN DeStem een negatieve impact zou kunnen
hebben op BN DeStem of de lokale democratie.
Uitgaande van die overweging is het daarom
wel zinvol periodiek te inventariseren hoe lokale
politici met de content van BN DeStem omgaan.
Zolang de situatie zoals die in dit verslag werd
geschetst onveranderd blijft — BN DeStem is het
meest gebruikte nieuwsmedium en de publicaties
van BN DeStem worden over het algemeen netjes
gebruikt —, mag het gebruik van publicaties van
BN DeStem door lokale politici op Facebook door
de redactie als een compliment en bevestiging van
hun relevantie voor de lokale democratie worden
gezien.

book. Science Advances, 5(1).
Hille, S., & Bakker, P. (2014). Engaging the Social News User.
Journalism Practice, 8(5), 563–572.

Kelm, O. (2020). Why do politicians use Facebook and Twitter

the way they do? The influence of perceived audience expecta-

tions. Studies in Communication and Media, 9(1), 8–34.
Kik, Q., & Landman, L. (2013). NIEUWSVOORZIENING IN DE
REGIO. STIMULERINGSFONDS VOOR DE PERS.

Lauf, E., Scholtens, J., & Van Dooremalen, S. (2020). Media-

monitor 2020. Commissariaat voor de Media.

Lie, M. P. (2018). Local Newspapers, Facebook and Local Civic
Engagement. Nordicom Review, 39(2), 49–62.

Milmo, D., & Pegg, D. (2021, 26 oktober). Facebook admits

site appears hardwired for misinformation, memo reveals. The
Guardian.

Morlandstø, L., & Mathisen, B. R. (2016). Participation and
Control. Digital Journalism, 5(6), 791–808.

Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren. (2008).

Code voor de journalistiek, door het Nederlands Genootschap
van Hoofdredacteuren (2008).
Oosterveer, D. (2021, 23 januari). Social media in Nederland

2021: TikTok-gebruik door jongeren stijgt explosief en passeert
Facebook. Marketingfacts.
Policinski, G. (2012). JOURNALISTS ARE NATURAL FIT AS
DEBATE MODERATORS. Freedom Forum Institute.

Su, L. Y. F., Xenos, M. A., Rose, K. M., Wirz, C., Scheufele, D.
A., & Brossard, D. (2018). Uncivil and personal? Comparing
patterns of incivility in comments on the Facebook pages of

news outlets. New Media & Society, 20(10), 3678–3699.
Sun, N., Rau, P. P. L., & Ma, L. (2014). Understanding lurkers

in online communities: A literature review. Computers in Human

Behavior, 38, 110–117.
Van Hoboken, J., Appelman, N., Ó Fathaigh, R., Leerssen,

P., McGonagle, T., Van Eijk, N., & Helberger, N. (2019). De

verspreiding van desinformatie via internetdiensten en de regul-

ering van politieke advertenties.

25

26

